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Anmodning om uttalelse og utlegging til offentlig 
gjennomsyn - Høring av endring av tillatelse for Inovyn 
Norge AS, klor/VCM-fabrikken 

Miljødirektoratet vil endre tillatelsen til virksomhet etter forurensningsloven 
for Inovyn Norge AS, klor/VCM-fabrikken. Vi ber kommunen legge ut saken til 
offentlig gjennomsyn frem til høringsfristen 9. april 2021. Saken blir kunngjort i 
avisene Varden og Telemarksavisa (TA) og på høringssiden vår: 
https://www.miljodirektoratet.no/hoeringer/ en av de nærmeste dagene. 
 
Vi ber også om at kommunens uttalelse til saken sendes oss innen 9. april 2021 
via høringssiden (ikke postmottaket vårt). 

 
Vi viser til det vedlagte notatet og redegjørelsene fra Inovyn Norge AS, klor/VCM-fabrikken, og 
kunngjøringen.  
 
Utlegging av saken til offentlig gjennomsyn 
Saken skal sendes på høring. Vi ber kommunen legge ut saken til offentlig gjennomsyn på 
servicetorget i kommunen. Saken skal ligge ute til offentlig gjennomsyn frem til høringsfristen 9. 
april 2021. 
  
Saken vil kunngjøres i lokalavisene en av de nærmeste dagene. Saken legges også ut på 
Miljødirektoratets nettside: https://www.miljodirektoratet.no/hoeringer/. Her kan man også legge 
inn høringsuttalelser i saken. 
 
Anmodning om kommunens uttalelse 
Miljødirektoratet ber også om at kommunen uttaler seg til saken. Vi ønsker spesielt å vite om 
kommunen har informasjon om følgende:  

 kan bedriftens utslipp føre til overskridelse av mål for luftkvalitet i området? 
 forekomst av sårbare dyre- og plantearter i området, jf. naturmangfoldloven § 8. 
 andre planlagte aktiviteter som kan påvirke økosystemer i området, jf. naturmangfoldloven 

§ 10. 
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 andre lokale forhold som vi bør ta hensyn til når vi avgjør saken, knyttet til helse og miljø, 
reguleringsplaner, interesser i området, naboer eller annet. 

 
Vi ber om uttalelse fra kommunen innen 9. april 2021. Vi har nå tatt i bruk et nytt digitalt system 
for dette. Høringsuttalelser som sendes til oss via høringssiden vil automatisk bli registrert i 
dokumentasjonssystemet, og vil ligge på de offentlige postlistene våre. Vi ber derfor 
høringsinstansene gi uttalelser via høringssiden https://www.miljodirektoratet.no/hoeringer/  og 
ikke til postmottaket vårt.  
 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Harald Sørby Jostein Kjemperud 
seksjonsleder seniorrådgiver 
 
 
Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.   
 
 
Vedlegg: 
Kunngjøring - Inovyn Norge AS, klor_VCM-fabrikken 
 
Notat til Miljødirektoratet-Tilbakemelding på varsel om endring av tillatelse-02.02.2021 
 
Redegjørelse for enkelte av BAT-konklusjoner i CWW BREF-15.08.2019 
 
Tilbakemelding til krav om redegjørelse for BAT-konklusjoner i BREF for Production of Large Volum 
Organic chemicals LVOC-31.08.2018 
 
Inovyn Norge AS, Klor_VCM fabrikken-Redegjørelse for BAT-konklusjoner og tilstandsrapport-
07.11.2017 
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